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Doria avisa que 
SP vai adotar 
‘passaporte’ 

Pfizer diz que três 
doses neutralizam 
a variante ômicron

Brasileirão chega à 
última rodada com 
questões a resolver

Governador informa que estado exigirá 
comprovante de vacina para turistas, 
mesmo sem aval da gestão federal PÁG. 02

Farmacêutica é a primeira a divulgar 
estudos da vacina no combate à cepa 
que causa temor mundo afora   PÁG. 08

Além da definição de classificados 
para Libertadores, luta para fugir  
da Série B promete emoções PÁG. 14

Taxa de juros sobe ao maior 
patamar em quatro anos
7ª alta seguida. Copom eleva Selic em 1,50 ponto percentual, a 9,25% ao ano, índice mais alto desde 2017. Inflação descontrolada, instabilidade 
fiscal e ômicron pesaram na decisão. Taxa afeta os juros praticados no país, como os de financiamentos, e muda o cálculo da poupança PÁG. 06

SPIELBERG ATUALIZA CLÁSSICO MUSICAL ‘AMOR, SUBLIME  
AMOR’, GANHADOR DE DEZ OSCARS EM 1962  PÁG. 10

DIVULGAÇÃO

Fatiada. Câmara e Senado aprovam partes do texto 
que abre espaço fiscal para viabilizar o Auxílio Brasil. 
Desmembramento gerou protesto de senadores  PÁG. 06

Presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), durante sessão plenária | MATEUS BONOMI/AGIF/FOLHAPRESS

Congresso promulga 
PEC dos Precatórios

TEMPO DE 
MU( )
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Dólar 

- 1,49%  
(R$ 5,535)

Ibovespa 

+ 0,44% 
 (108.029 pts)

Euro 

- 0,71%  
(R$ 6,281)

Selic 

(+9,25 % a.a.) 

Cotações

Salário 

mínimo 
(R$ 1.100) 
 

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou ontem que 
vai determinar a obrigato-
riedade do “passaporte da 
vacina” em todo o territó-
rio do estado de São Paulo, 
inclusive nos portos e aero-
portos e de viajantes estran-
geiros, caso o governo fede-
ral não adote essa medida 
até o próximo dia 15.

Doria encaminhou on-
tem oficio ao Ministério 
da Saúde pedindo a ado-
ção imediata do passapor-
te. O instrumento funciona 
como um bloqueador e só 
permite o acesso e a perma-
nência de pessoas que com-
provarem ter tomado as va-
cinas contra a covid-19.

“O Brasil não pode se tor-
nar paraíso turístico de ne-
gacionistas. O negacionis-
mo deste país só existe na 
cabeça desse ministro [da 
Saúde, Marcelo Queiroga] e 
do presidente [Jair Bolsona-
ro]. Se até 15 de dezembro o 
governo federal não adotar 
o passaporte, São Paulo vai 
adotar”, disse Doria.

A decisão foi tomada de-
pois que o governo federal 
anunciou, na terça-feira, que 
vai exigir apenas uma qua-
rentena de cinco dias para 
os turistas não vacinados. 

O protocolo foi conside-

Covid-19. Governador Doria diz que vai exigir comprovante de vacinação até nos aeroportos e 
de viajantes estrangeiros caso o governo federal não adote a medida até a semana que vem

São Paulo recebe dois terços de todos os voos internacionais no país | SAULO DIAS/PHOTO PRESS/FOLHAPRESS

São Paulo dá ultimato 
e promete cobrar 
‘passaporte da vacina’ 

rado insuficiente pelo co-
mitê científico do governo 
de São Paulo, que reiterou 
a necessidade do passaporte 
diante do avanço de novas 
variantes, como a ômicron.

O governador Doria e o 
presidente Bolsonaro têm 
divergido publicamente so-
bre as estratégias para con-
ter a covid-19 desde o iní-
cio da pandemia. Os dois 
também devem se enfren-
tar nas urnas em 2022.

Em conversa com apoia-

dores, o presidente Bolso-
naro voltou ontem a negar 
a adoção do “passaporte da  
vacina”, ainda que a medi-
da tenha sido recomendada 
pela própria Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária). “Eu não fechei 
nenhum botequim e ja-
mais vou exigir o passapor-
te da vacina de vocês.”

Butantan reserva 12 milhões de doses 
para aplicar CoronaVac nas crianças

Butantan busca liberar vacina para 
3 a 11 anos | DIVULGAÇÃO/GOVERNO SP

Com vacinas sobrando em 
estoque, o Instituto Butan-
tan anunciou ontem que vai 
reservar 12 milhões de do-
ses da CoronaVac para apli-
car em crianças com idades 
entre 3 a 11 anos.

Ainda não há no país 
autorização para a vacina-
ção deste público com ne-
nhum imunizante, mas o 
Butantan espera, enfim, re-
ceber aval da Anvisa a par-
tir da apresentação de um 

novo pedido de liberação, 
que trará dados dos estudos 
mais recentes da farmacêu-
tica chinesa Sinovac.

“Na próxima semana, to-
da essa documentação se-
rá novamente apresentada 
à Anvisa e esperamos que, 
dessa vez, o resultado seja 
positivo e tenhamos a libe-
ração o mais rápido possí-
vel. As doses estão esperan-
do para serem usadas, não 
há por que aguardar mais, 

disse o diretor do instituto, 
Dimas Covas.

O Butantan fez em agosto 
um primeiro pedido de libe-
ração, que foi negado. Além 
disso, o Ministério da Saúde 
também dispensou o uso da 
CoronaVac como reforço.

Para Covas, as sucessivas 
recusas são parte de um mo-
vimento do governo federal 
para “desqualificar a vaci-
na, como fez diversas vezes 
no ano passado”.  METRO

“Temos o maior porto da 
América Latina e o maior 
aeroporto da América do 
Sul. São Paulo é, portan-
to, a principal porta de en-
trada de estrangeiros no 
país. Não há razão para o 
governo federal negar [o 
‘passaporte da vacina’]” 
JOÃO DORIA, GOVERNADOR DE SP

Escolas municipais

Falta de merenda 
afeta pelo menos 
20 mil alunos

Pelo menos 20 mil alu-
nos da rede municipal 
de ensino da capital es-
tão sendo prejudicados 
pela falta de merenda. A 
Rádio Bandeirantes apu-
rou que 121 escolas de 
todas as regiões de São 
Paulo registram escas-
sez de alimentos nos úl-
timos dois meses. Pro-
fessores e diretores 
relataram que, em al-
guns dias, precisam gas-
tar do próprio bolso pa-
ra comprar alimentos ou 
se veem obrigados a dis-
pensar as crianças. Em 
nota, a Prefeitura de São 
Paulo culpou a empre-
sa responsável pelo abas-
tecimento das escolas e 
afirmou que a compa-
nia “será multada por 
não cumprir as cláusu-
las contratuais e está su-
jeita a ficar impedida de 
participar de novas lici-
tações”.  LUCAS JOZINO, 

RÁDIO BANDEIRANTES

Olha o trem

Linha 2-Verde 
mostra tempo de 
chegada e lotação
Os monitores instala-
dos em todas as 14 es-
tações da linha 2-Verde 
do Metrô agora trazem 
duas novas informa-
ções em tempo real aos 
passageiros. Desde on-
tem, as telas apontam 
qual o tempo de chega-
da do próximo trem e 
também o nível de ocu-
pação em cada um dos 
vagões. Os dados são ge-
rados a partir do sistema 
de sinalização e contro-
le dos trens, chamado 
de CBTC. O modelo es-
tá sendo instalado tam-
bém nas linhas 1-Azul 
e 3-Vermelha, o que vai 
permitir que as infor-
mações sobre o tempo 
de chegada e o nível de 
ocupação também sejam 
disponibilizadas em suas 
estações.  METRO

USP

Novo reitor
O neurocirurgião e 

professor Carlos Gilberto 

Carlotti Junior será o 

novo reitor da USP. Mais 

votado nas eleições 

internas, o professor 

será nomeado pelo 

governo do estado e 

tomará posse em 25 de 

janeiro de 2022 para um 

mandato de quatro anos. 

A vice será a professora 

Maria Arminda do 

Nascimento Arruda, 

formada em ciências 

sociais e coordenadora do 

Escritório USP Mulheres.

ANDRÉ 
VIEIRA 
METRO

Serviço já estava em teste

em algumas estações

REPRODUÇÃO
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Um grande surto de gri-
pe no Rio de Janeiro, que 
já atinge 21 mil pessoas de 
uma das principais capitais 
do país, tem deixado espe-
cialistas da área de saúde 
preocupados com a campa-
nha nacional de vacinação 
contra a influenza.

O imunizante já está li-
berado para toda a popula-
ção brasileira desde julho 
deste ano. A campanha pa-
ra o público-alvo, composto 
por crianças, idosos, gestan-
tes, puérperas, trabalhado-
res da saúde e povos indí-
genas, teve início em abril, 
mas anda em passos lentos 
nos postos de vacinação.

No estado do Rio de Ja-
neiro, por exemplo, a imu-
nização de crianças e idosos 
está longe de atingir a me-
ta de 90% de cobertura vaci-
nal: apenas 57,2% das crian-
ças imunizadas e 55,4% dos 
idosos, de acordo com a fer-
ramenta Localiza SUS, do 
Ministério da Saúde.

O caso é ainda mais preo-
cupante no Acre. O estado 
só conseguiu vacinar 45,3% 
das crianças e 30,4% dos ido-
sos até o momento (veja ao 
lado os 10 estados com os 
menores índices de cober-
tura vacinal da campanha 

Saúde. Com as atenções do país voltadas para a covid-19, campanha de vacinação contra a infleunza anda em passos lentos e causa preocupação 

Surto no Rio liga alerta: 
se vacine contra a gripe

SP vai enviar 
400 mil doses 
para o Rio

Devido ao surto de gri-
pe, a população do Rio de 
Janeiro começou a bus-
car os postos de vacina-
ção para se imunizar nas 
últimas semanas. A alta 
na procura fez com que 
ocorresse um desabas-
tecimento de doses nas 
unidades de saúde, pro-
vocando a suspensão da 
campanha de vacinação. 
Diante deste cenário, o 
Instituto Butantan, de São 
Paulo, informou ontem 
que vai enviar 400 mil do-
ses da vacina contra a gri-
pe para o Rio de Janei-
ro. O pedido foi feito pelo 
secretário municipal de 
Saúde do Rio, Daniel So-
ranz. O Ministério da Saú-
de também informou que 
enviará 170 mil doses pa-
ra a capital. A expectati-
va é que a vacinação volte 
ao normal até o fim de se-
mana.  METRO

Ajuda

“A gripe é uma doença 
potencialmente grave 
para as pessoas do 
grupo de risco. É 
fundamental se vacinar” 
MONICA LEVI, DIRETORA DA SBIM

até ontem).
Desde o início da pande-

mia de covid-19, em março 
de 2020, todas as atenções 
das autoridades de saúde do 
país e da população estão 
voltadas para o coronavírus. 
Diante deste cenário, a cam-
panha de vacinação contra 
a gripe acabou ficando em 
segundo plano. Na visão de 
especialistas, está na hora 

de também focar na imuni-
zação contra a influenza.

A diretora da SBIm (So-
ciedade Brasileira de Imu-
nizações) Monica Levi afir-
ma que a gripe não pode ser 
menosprezada, principal-
mente em relação aos cuida-
dos com aqueles que fazem 
parte do grupo de risco. Ela 
também ressalta a impor-
tância de se vacinar contra a 

influenza.
“A gripe é uma doença 

potencialmente grave para 
idosos, pessoas com comor-
bidades, imunossuprimi-
dos, entre outros. A gente 
precisa estar com a popu-
lação adequadamente vaci-
nada e com possíveis surtos 
controlados. Não podemos 
nos dar ao luxo de mais 
uma ameaça para além da 

covid-19”, disse Monica.
A especialista também ex-

plica que as autoridades de 
saúde do Brasil precisam in-
tensificar a divulgação da 
campanha de imunização 
contra a gripe. “A popula-
ção precisa de uma educação 
contínua em relação às vaci-
nas rotineiras. Sem incenti-
vo, esse comportamento aca-
ba acontecendo.”

Além disso, Monica afir-
ma que a vacinação contra 
a gripe também é uma es-
tratégia de enfrentamento 
à pandemia de covid-19. De 
acordo com a especialista, 
com mais pessoas sentindo 
os sintomas da influenza, 
que são parecidos com o do 
coronavírus, “a testagem fi-
ca sobrecarregada e dificul-
ta o combate à pandemia”.

DIEGO 
BRITO
METRO

Reale Jr. protocola pedido de impeachment
Um dos signatários do pedido de impeachment que derrubou a ex-presidente Dilma Roussef (PT) em 
2016, o jurista Miguel Reale Jr. (em destaque na foto) protocolou ontem um pedido de afastamento do 
atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Ele usou como base o relatório da CPI da Covid, que 
atribui nove crimes ao chefe do Executivo no combate à pandemia |  ARIEL COSTA/GABINETE OMAR AZIZ

Presidência

MDB lança pré-
candidatura de 
Simone Tebet

O MDB formalizou on-
tem a pré-candidatura da 
senadora Simone Tebet 
(MS) à presidência da Re-
pública em 2022. A deci-
são foi aprovada por fi-
liados à sigla durante 
evento em um hotel em 
Brasília (DF). O lançamen-
to contou com a presen-
ça de lideranças do MDB 
e caciques de outros par-
tidos, como o presiden-
te do PSL, Luciano Bivar, 
que fechou uma fusão 
com o DEM para fundar 
o União Brasil, e o pre-
sidente do PSDB, Bruno 
Araújo. Essas legendas 
também disputam o es-
paço da terceira via pa-
ra tentar se viabilizar em 
2022.  METRO

Por 3 votos a 1, a 2ª Turma do 
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) declarou a incompetência 
da 7ª Vara Federal Criminal 
do Rio de Janeiro para julgar 
ações derivadas da operação 
Fatura Exposta – braço da La-
va Jato no estado. O colegia-
do determinou que os autos 
deverão ser livremente distri-
buídos na Justiça Federal do 
Rio e caberá ao novo juízo va-
lidar ou não as decisões pro-
feridas pela vara comandada 
pelo juiz Marcelo Bretas.

Assim como ocorreu 
quando a 13ª Vara Federal 
de Curitiba foi declarada in-
competente para julgar as 
ações contra o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
na operação Lava Jato, as de-
cisões proferidas por Bretas 

no escopo da Fatura Expos-
ta foram anuladas – inclusive 
uma das condenações do ex-
-governador do Rio Sérgio Ca-
bral, a 14 anos e 7 meses de 
prisão por propinas em con-
tratos da Saúde do estado.

O entendimento sobre a 
incompetência da 7ª Vara 
Federal Criminal do Rio so-
bre a Fatura Exposta foi fir-
mado no âmbito do habeas 
corpus impetrado pela defe-
sa do empresário Miguel Is-
kin, investigado na opera-
ção Ressonância

Apesar da anulação desta 
sentença, Cabral continua-
rá preso preventivamente. 
Ele já foi condenado 20 ve-
zes e as penas somam mais 
de 300 anos de detenção. 

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

Sérgio Cabral. Supremo 
anula condenação de 14 
anos e 7 meses de prisão

Acre 

Roraima 

Rondônia 

Rio de Janeiro 

Rio Grande do Norte 

Sergipe 

Santa Catarina 

Pará 

Paraná 

Bahia 

Acre 

Roraima 

Rio de Janeiro 

Rondônia 

Distrito Federal 

Amazonas 

Pará 

São Paulo 

Rio Grande do Norte 

Rio Grande do Sul 

30,4

43,6

54,9

55,4

59

61,1

62,2

64,1

65

66,2

COBERTURA VACINAL
Confira a porcentagem de imunização em crianças e idosos nos 10 estados que tinham o menor índice até ontem

FONTE: FERRAMENTA LOCALIZA SUS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Meta estipulada pelo governo federal é de 90% de cobertura vacinal para cada público-alvo, 
que também conta com gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e povos indígenas 

 Idosos Crianças

45,3

45,7

57,2

58,1

66,1

68,6

68,7

70

70,8

72,2
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Citando desta vez também 
riscos para as economias com 
a chegada da ômicron e novas 
ondas de covid-19, o Banco 
Central decidiu elevar a taxa 
básica de juros em 1,50 ponto 
percentual, passando a Selic 
de 7,75% para 9,25% ao ano. A 
decisão, divulgada ontem pe-
lo Copom (Comitê de Política 
Monetária), órgão da entidade 
que regula o tema, mexe com 
investimentos, em especial 
com o cálculo da poupança.

A sétima alta seguida ele-
va a Selic ao maior patamar 
desde setembro de 2017. A 
escalada é uma das maiores 
em 20 anos, com acúmulo de 
7,25 pontos percentuais des-
de janeiro, quando atingia 2% 
a.a.. A inflação descontrolada 
segue como principal motivo 
para a elevação, além da ins-
tabilidade fiscal com gastos 
públicos, conforme os comu-
nicados do Copom. “A infla-

ção ao consumidor continua 
elevada. A alta dos preços foi 
acima da esperada, tanto nos 
componentes mais voláteis 
como também nos itens as-
sociados à inflação subjacen-
te”, informou ontem. 

O aumento na taxa Selic 
é uma ferramenta utiliza-
da pelo governo para tentar 
frear a inflação. Na prática, 
ela torna mais caro adqui-
rir empréstimos, encarecen-
do as taxas bancárias. O que 
limita a quantidade de di-
nheiro em circulação, mas 
também é entrave para reto-
mada dos investimentos.

O Copom citou ontem 
preocupação com os ru-
mos da inflação também em 
2022. “Esse cenário [de pre-
ços altos] supõe trajetória de 
juros que se eleva para 9,25% 
a.a. neste ano e para 11,75% 
a.a. durante 2022, terminan-
do o ano em 11,25%, e reduz-

-se para 8,00% a.a. em 2023.”
O aumento ontem de 1,50 

ponto percentual ficou den-
tro da expectativa do merca-
do. Para a economista chefe 
do Banco Ourinvest, Fernan-
da Consorte, constantes revi-
sões do crescimento econômi-
co para baixo contribuíram 
para decisão. “O comunicado 
enfatiza o tom de alerta, prin-
cipalmente no que diz respei-
to ao cenário fiscal e possíveis 
impactos que um descontro-
le nos gastos poderia ter so-
bre a inflação. Ou seja, segue 
a mensagem de que o BC fa-
rá o possível – leia-se mais au-
mento de juros pela frente – 
para conter qualquer avanço 
mais expressivo da inflação.”

Poupança

A mudança na Selic mexe 
com investimentos financei-
ros. Apesar da alta ser vanta-
josa para as aplicações de ren-

da fixa, como títulos públicos 
do Tesouro Direto, a inflação 
alta ainda corrói os ganhos 
na grande maioria delas, co-
mo mostra levantamento fei-
to buscador de investimentos 
Yubb. Veja abaixo como fica.

A Selic em 9,25% ao ano 
também altera a forma de 
cálculo da poupança, inves-
timento mais utilizado pe-
lo brasileiro. O rendimento 
equivalia a 70% do valor da 
Selic mais a Taxa Referen-
cial, zerada pelo BC. Mas, 
desde 2012, uma nova fór-
mula foi inserida para quan-
do a Selic ultrapassa 8,5%. 
Neste caso, o rendimento fi-
ca fixado em 0,5% ao mês ou 
6,17% ao ano, cálculo que já 
valia para todas as poupan-
ças criadas antes de 2012.

Sétima alta em 2021. Copom elevou em 1,50 ponto percentual a taxa básica de juros, que 
passa a 9,25% ao ano. Inflação, situação fiscal e incerteza com a ômicron são citadas em decisão

Lira e Pacheco na sessão que oficializou parte do texto | DIVULGAÇÃO

Maior Selic em 
quatro anos muda o 
cálculo da poupança

Valores da Selic nos últimos anos, em % ao anoEVOLUÇÃO DA TAXA

202120202019201820172016
FONTE: BANCO CENTRAL

6,00
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O Congresso Nacional pro-
mulgou ontem parte da 
PEC  (proposta de emenda 
à Constituição) dos Precató-
rios, que abre espaço no Or-
çamento para que o gover-
no federal pague auxílio de 
ao menos R$ 400 para as fa-
mílias carentes.

A sessão conjunta foi 
marcada por protestos de 
senadores, que acusaram o 
presidente da Casa, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), de des-
cumprir acordo com os lí-
deres partidários ao fatiar a 
PEC. O texto sofreu mudan-
ças na votação no Senado, e 
por isso precisaria voltar à 
Câmara. Mas Pacheco e  Ar-
thur Lira (PP-AL), líder dos 
deputados, fizeram acordo 
para promulgar os trechos 
sem alteração na redação.

Senadores como Simone 
Tebet (MDB-MS) e Alessan-
dro Vieira (Cidadania-SE) ale-

garam mudança de redação 
no texto final que colocava 
amarras que impedem o go-
verno de gastar livremente 
os recursos. A PEC abrirá es-
paço de R$ 106,1 bilhões no 
Orçamento de 2022, ano em 
que o presidente Jair Bolso-
naro vai tentar reeleição.

A parte promulgada on-
tem é a que muda a base de 
cálculo inflacionário para es-
tabelecer o teto de gastos. Já 
o limite para pagamento dos 
precatórios (dívidas judiciais 
do poder público com pes-
soas físicas e empresas) ain-
da depende da nova votação 
na Câmara. O impasse na 
aprovação da PEC fez com 
que o governo publicasse na 
terça-feira uma medida pro-
visória que garante o paga-
mento de R$ 400 aos cadas-
trados no Auxílio Brasil, que 
substitui o Bolsa Família, a 
partir deste mês.  METRO

Precatórios. Proposta é 
promulgada sob protesto de 
senadores contra fatiamento

O Google divulgou ontem 
os termos com maior au-
mento de busca pelos bra-
sileiros neste ano. Futebol 
aparece em sete das 10 pa-
lavras  da lista. E só não rei-
nou na primeira posição 
por conta da trágica morte 
da sertaneja Marília Men-
donça. O nome da cantora 
lidera entre os termos de 
maior interesse em 2021 – 
inclusive na lista global –, 
seguido de Eurocopa, Pal-
meiras e Libertadores.

As listas mostram tam-
bém que a covid-19 con-
tinua desafiando os bra-
sileiros, assim como o 
confinamento. Na catego-
ria “como fazer”, aparecem 
horta em casa, brinquedos 
para gatos e um Pix. Já em 
“quanto custa”, o brasilei-
ro buscou cilindro de oxi-
gênio, implante dentário e 
teste de covid-19.   METRO

Google. Marília Mendonça 
e futebol lideram interesse

COMO FICA O DINHEIRO GUARDADO? RENDIMENTOS DAS PRINCIPAIS APLICAÇÕES COM 
A SELIC A 9,25% AO ANO CALCULADOS PELA YUBB

TIPO DE APLICAÇÃO RENDIMENTO BRUTO  RENDIMENTO LÍQUIDO  INFLAÇÃO **  RENDIMENTO REAL ***

Poupança nova*  6,17%  6,17%  10,18%  -3,64% 

Poupança antiga*  6,17%  6,17%  10,18%  - 3,64% 

Tesouro Selic  9,15%  7,32%  10,18%  -2,60% 

CDB banco médio  11,90%  9,52%  10,18%  -0,60% 

CDB banco grande  7,32%  5,86%  10,18%  -3,92% 

LC  12,81%  10,25%  10,18%  0,06% 

LCA*  8,97%  8,97%  10,18%  -1,10% 

LCI*  9,33%  9,33%  10,18%  -0,77% 

RDB  12,44%  9,96%  10,18%  -0,20% 

Debênture incentivada*  13,82%  13,82%  10,18%  3,30%

* Investimentos isentos de imposto de renda. Para projeções de rendimento líquido, foi utilizada a alíquota de 20% de imposto de renda referente a prazos de vencimento entre 181 e 360 dias

**Inflação para 2021 baseada no Relatório FOCUS de 06 de dezembro de 2021

*** Descontada a inflação

9,25
12/2021

BUSCAS DO ANO
Marília Mendonça
Eurocopa
Palmeiras
Libertadores
Brasileirão
Corinthians
Copa do Brasil
MC Kevin
Copa América
Lázaro Barbosa

ACONTECIMENTOS
Olimpíadas 2021
Vacina Covid-19
WhatsApp fora do ar
Caso Henry Borel
Caso Lázaro
Afeganistão
Lockdown
Queda do avião de Marília Mendonça
Foguete chinês
Greve dos caminhoneiros

CONTA MAIS
O que esteve em alta  
na busca do Google

ar

VANESSA 
SELICANI 
METRO
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Estudos preliminares das 
farmacêuticas Pfizer/BioN-
tech divulgados ontem 
apontam que a aplicação 
de uma terceira dose de sua 
vacina contra o coronaví-
rus “neutraliza” a varian-
te ômicron, que se espalha 
mais rapidamente que ou-
tras cepas causadoras da co-
vid-19 e tem sido motivo de 
preocupação internacional.

As empresas afirmam 
que testes de sangue de 
pessoas que receberam um 
reforço da vacina mostra-
ram uma resposta imune 
robusta contra a cepa de-
tectada pela primeira vez 
na África do Sul. A nota das 
farmacêuticas estima que a 
eficácia da terceira aplica-
ção do imunizante chegou 
a aumentar em 25 vezes a 
proteção em comparação 
às duas doses anteriores.

“Embora duas aplicações 
da vacina ainda possam ofe-
recer proteção contra doen-
ças graves causadas pela ce-
pa ômicron, está claro a 
partir desses dados prelimi-
nares que a proteção é me-
lhorada com uma terceira 
dose de nossa vacina”, disse 
o presidente-executivo da 
Pfizer, Albert Bourla.

Como reportou o jornal 
americano The New York 
Times, esses experimentos 
feitos com amostras de san-
gue ainda não podem dizer 
qual será o desempenho 
da terceira dose no “mun-
do real”, já que a resposta 
imunológica humana en-
volve mais fatores do que 
apenas a detecção de anti-
corpos neutralizantes – co-
mo as células T, que não fo-
ram citadas no estudo.

Apesar de concluírem 

que a dose de reforço do 
imunizante é capaz de au-
mentar a proteção contra a 
ômicron, as empresas tam-
bém afirmaram ontem que 
uma “versão atualizada” da 
vacina contra a variante po-
de ficar pronta em março 
de 2022, “caso uma adapta-
ção seja necessária para au-
mentar ainda mais o nível e 
a duração da proteção”.

Depois da vacina Astra-
zeneca/Oxford, a Pfizer é o 
segundo imunizante mais 
distribuído no Brasil. Se-
gundo dados do Ministério 
da Saúde do Brasil, ao me-
nos 33,5% dos brasileiros 
receberam doses da fórmu-
la da estadunidense. A OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde) confirmou ontem 
que a cepa ômicron já foi 
confirmada em mais de 57 
países.  METRO

Combate à pandemia. Apesar das duas doses da vacina ainda serem eficazes contra casos graves, empresa diz que terceira melhora a proteção

Enfermeira na Uganda aplica vacina da Pfizer. Por lá, apenas 1,9% da população completou a imunização | LUKE DRAY/GETTY IMAGES

Três doses ‘neutralizam’ 
cepa ômicron, diz Pfizer

Boicote a China

Reino Unido 
segue EUA sobre 
Jogos de Inverno

Após Estados Unidos e 
Austrália, o Reino Uni-
do também anunciou on-
tem um boicote diplomá-
tico aos Jogos Olímpicos 
de Inverno de Pequim, 
marcados para fevereiro 
de 2022. Em audiência 
no Parlamento, o primei-
ro-ministro britânico, Bo-
ris Johnson, confirmou 
que não enviará nenhum 
representante do gover-
no para o evento esporti-
vo. Dessa maneira, o go-
verno britânico também 
não enviará autorida-
des nacionais à China no 
evento do ano que vem. 
Os EUA foram o primeiro 
país a anunciar que não 
enviarão representantes 
aos Jogos de 2022 devido 
às perseguições contra a 
minoria muçulmana ui-
gur na província de Xin-
jiang e aos ataques à li-
berdade no Tibete e em 
Hong Kong. Já na manhã 
de ontem, a Austrália 
aderiu ao boicote diplo-
mático, mas não impedi-
rá que seus atletas parti-
cipem dos Jogos. 

 METRO COM ANSA

Porta-voz britânica renuncia após denúncia de festa

Allegra Stratton também é ex-jornalista do The Guardian | ADRIAN DENNIS/GETTY IMAGES

A porta-voz do governo bri-
tânico, Allegra Stratton, re-
nunciou ontem ao cargo 
depois de ter um vídeo vaza-
do na internet em que brin-
ca sobre uma possível festa 
que aconteceu nas instala-
ções oficiais do Reino Unido 
no ano passado. Na época, o 
país enfrentava um pico da 
covid-19 e o governo havia 
proibido reuniões sociais.

Na imagem obtida com 
exclusividade pelo canal ITV 
News, Allegra e a equipe de 

comunicação simulam pos-
síveis questionamentos da 
imprensa acerca da festa en-
tre os funcionários que, se-
gundo o The Mirror teria 
ocorrido quatro dias antes. 

Ed Oldfield, conselheiro 
do primeiro-ministro Boris 
Johnson, pergunta: “Acabei 
de ver relatos no Twitter de 
que houve uma festa de Na-
tal na Downing Street [casa 
oficial de Johnson] na sexta-
-feira à noite, você reconhe-
ce esses relatos?”

“Fui para casa”, respon-
de Allegra rindo. A equipe 
então tenta ajudar o ex-por-
ta-voz a formular uma res-
posta. “Não foi uma festa, 
foi queijo e vinho”, respon-
de um. Ela então avisa seus 
colegas, “isto está gravado” e 
afirma entre mais risos: “es-
ta festa fictícia foi uma reu-
nião de negócios e não foi 
socialmente distanciada”.

O premiê pediu desculpas 
pelo episódio e lamentou a 
saída de Allegra.  METRO

Olaf Scholz assume 
como chanceler  
na Alemanha 
O Parlamento alemão deu posse ontem 
ao social-democrata Olaf Scholz, novo 
chanceler do país, encerrando o mandato 
de 16 anos de liderança de Angela 
Merkel. Com 63 anos, Scholz já atuava no 
governo ao lado de Merkel como vice-
líder da Alemanha e se colocou como um 
sucessor das políticas da ex-chanceler 
durante a campanha eleitoral. Conhecido 
por seu pragmatismo, Scholz herda uma 
Alemanha com alta de casos de covid-19 
e com promessas de aumentar o salário 
mínimo e legalizar a maconha. 
|  SEAN GALLUP/GETTY IMAGES

O Congresso do Peru rejei-
tou na noite de terça-fei-
ra uma moção que pedia a 
abertura do processo de im-
peachment do presidente 
esquerdista do país, Pedro 
Castillo, por 76 votos con-
trários, 46 a favor e quatro 
abstenções. Para ser apro-
vada, a medida precisava de 
52 votos a favor.

O pedido foi apresentado 
por três partidos de oposição, 
incluindo os aliados de Keiko 
Fujimori, e acusava o manda-

tário, que está no poder des-
de o fim de julho, de “perma-
nente incapacidade moral”.

A rejeição da medida de 
de afastamento de Castillo 
só foi possível graças ao tra-
balho do próprio presidente 
que, nos últimos dias, se re-
uniu com líderes de sete par-
tidos para tentar reverter a 
situação e pedir que o Con-
gresso focasse os esforços nas 
questões sanitárias e econô-
micas ligadas à pandemia de 
covid-19.  METRO COM ANSA

Impeachment. Castillo sai 
ileso em votação no Peru 
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BTS

Solo
A BTS, ícone do k-pop, 

causou comoção ao 

anunciar ontem uma 

pausa por tempo 

indeterminado. O que 

também intrigou os fãs 

é que, em seguida, os 

cantores RM, Jin, V, J-Hope, 

Suga, Jimin e Jungkook 

abriram perfis individuais 

no Instagram – até então 

tudo se concentrava na 

conta do grupo. Vem 

carreira solo por aí?

“West Side Story” ocupa o to-
po entre os musicais ameri-
canos. Levado aos palcos em 
1957, virou clássico instantâ-
neo do cinema quatro anos 
depois. Steven Spielberg, 
que irritava a família ao can-
tar sem parar os hits do filme 
na adolescência, nutriu  por 
décadas o desejo de fazer sua 
própria versão desse “Romeu 
e Julieta” da Broadway. Com 
enorme responsabilidade, o 
cineasta estreia hoje a versão 
generation Z de “Amor, Su-
blime Amor”.

A premissa é a mesma dos 
palcos e do primeiro filme, 
que arrebatou dez estatuetas 
no Oscar de 1962. O espetá-
culo foi criado para o teatro 
por Arthur Laurents (roteiro), 

Leonard Bernstein (música), 
Jerome Robbins (coreografia) 
e Stephen Sondheim (letras).       

Em 2021, o amor proibi-
do de Tony (Ansel Elgort) e 
Maria (Rachel Zegler) é am-
parado por um contexto 
social e político mais bem 
amarrado, que justifica com 
menos ingenuidade o ro-
mance proibido entre inte-
grantes de gangues rivais.

“O que é tão maravilhoso 
nesta história é que não im-
porta o quanto o mundo te-
nha mudado, a reflexão que 
ela nos oferece não muda. Ca-
tiva o público há décadas por-
que não é só mais uma his-
tória de amor, mas também 
uma peça cultural com a pre-
missa de que o amor transcen-

de preconceito e intolerância. 
Isso não perdeu a relevância 
para mim”,  explica o diretor.

Com a ajuda do rotei-
rista  Tony Kushner, com 
quem já havia trabalhado em 
“Munique”e  “Lincoln”, Spiel-
berg deu alma a Tony e Ma-
ria.  O filme caracteriza, sem 
perder o brilho – afinal, po-
lítica à parte, ainda se trata 
de um musical – o ambien-
te miserável em que os prota-
gonistas foram criados e que 
incentiva a disputa entre imi-
grantes porto-riquenhos (da 
família de Maria) e europeus 
(no lado de Tony). O ódio ao 
diferente que ainda causa 
tragédias bem reais.

“A história é um alerta: ra-
cismo, nativismo e  pobreza 
são a antítese da democracia. 
Se não forem rejeitados, po-
derão destruir os laços que 
nos mantêm em sociedade”, 
diz o roteirista.  METRO

‘Amor, Sublime Amor’. Cineasta acrescenta 
dimensão política à sua versão do musical 
dos anos 50, tragédia à la Romeu e Julieta

Ansel Elgort e Rachel Zegler são os novos mocinhos  | DIVULGAÇÃO

Spielberg traduz um 
clássico para a Gen Z

Que venham os cometas
Especialista em comédias 
rasgadas como “O Âncora”, 
o diretor Adam McKay mais 
recentemente tem aplica-
do o seu estilo sarcástico a 
sátiras mais bem elabora-
das como “A Grande Apos-
ta” (2015) e  “Vice” (2019), 
que fizeram boas campa-
nhas em premiações mains-
tream como Globo de Ouro 
e Oscar. “Não Olhe para Ci-
ma”, que estreia hoje em  ci-
nemas selecionados, tenta 
ir pela mesma seara.

A exemplo dos filmes 
mais recentes de McKay,  os 
risos provocados no longa, 
produzido durante a pan-
demia, são mais calcados 

no puro desespero. Do ti-
po: “falhamos como seres 
humanos e talvez ninguém 
possa nos ajudar”.

Se em “Vice”, espécie de 
cinebiografia de Dick Che-
ney, vice-presidente nor-
te-americano na era Geor-
ge W. Bush, o pano de 
fundo era político, agora o 
calo aperta no campo das 
ciências.
  O professor Dr. Randall 
Mindy (Leonardo DiCaprio) 
e a estudante de astronomia 
Kate Dibiasky (Jennifer Law-
rence) descobrem que um 
cometa, com as mesmas di-
mensões do Monte Everest, 
está se dirigindo com velo-

cidade em direção à Terra.  
Como não são reconhecidos 
nacionalmente, pouco cré-
dito lhes é dado.
  A ameaça de apocalipse é 
palpável, mas ninguém se 
importa muito com nada 
além das tendências nas re-
des sociais. E eles têm seis 
meses para chamar a aten-
ção.  Incentivados pelo Dr. 
Oglethorpe (Rob Morgan), 
eles passam a peregrinar pe-
lo país, em busca de apoio 
político, como da presiden-
te Orlean (Meryl Streep) e 
de seu filho Jason (Jonah 
Hill) e da mídia, caso de 
uma radialista vivida por 
Cate Blanchett.  METRO

Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio precisam salvar o mundo, mas ninguém se importa |DIVULGAÇÃO
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Para falar com a redação: 

leitor@metrojornal.com.br
 Participe também no Instagram, Facebook e Twitter:

@MetroJornal

Quer mais? 

Não quer perder uma edição do 
Metro Jornal? Em metronatela.com.br,  
você pode assinar para receber nosso  
conteúdo diariamente por e-mail. É de graça!

Horóscopo

www.personare.com.br 

O pensamento se dinamiza, 
mas é preciso controlar a 
impulsividade que aflora 

agora. Procure evitar ações precipitadas.

Esta fase tende a lhe motivar 
a ampliar os horizontes e a 

buscar oportunidades de crescimento pessoal. 
Cuidado com a competitividade.

Sua capacidade de articulação 
interpessoal pode despertar, 

o que lhe deixa em evidência perante grupos 
durante este ciclo.

As demandas podem seguir 
fluxo dinâmico. Nesta 

fase, você tende a ampliar seu olhar para as 
oportunidades. Mais empatia!

É possível que seu desempenho 
profissional se dinamize, 

fazendo-lhe criar oportunidades de crescimento. 
Tente neutralizar os atritos.

O senso de oportunidade 
é direcionado para a vida 

material e lhe permite otimizar recursos e crescer 
nos empreendimentos.

O pensamento fértil pode 
gerar ideias prósperas nas 

áreas de interesse imediato. Busque valorizar o 
conforto doméstico.

Sua desenvoltura social pode 
se elevar, dinamizando a 

interação com os grupos que fazem parte do seu 
cotidiano e nas redes virtuais.

Os relacionamentos podem 
demonstrar potencial de 

articulação. Busque controlar a agressividade e 
manter postura conciliadora.

Iniciativas em prol da vida 
familiar prosperam e o 

momento indica fadiga e estresse por conta da 
sobrecarga de responsabilidades.

Eleva-se sua capacidade de 
enfrentamento e isso pode 

ajudar a se posicionar de maneira segura diante 
dos problemas.

A autoconfiança e sua 
capacidade de gestão 

patrimonial tende a se elevar. Mais atenção com 
gastos impulsivos com os prazeres.

Leitor fala

Paulista, 130 anos

Enquanto morei aí, vocês do Metro 
Jornal estavam comigo diariamen-
te. Parabéns pelo jornal.

CECÍLIA LATIFAH VIA @METROJORNAL 

Cruzadas

Sudoku

Soluções

no
procoletivo@gmail.com

O Pro Coletivo ajuda as pessoas a aproveitar a vida se locomovendo de forma inteligente

Até o dia 12 de dezembro, semana do aniversário da Avenida Paulista, 
que completou 130 anos ontem, no dia 8 de dezembro, várias ativida-
des acontecem nessa que é via mais simbólica da cidade de São Paulo.

Simbólica, sustentável, acolhedora, democrática, cultural. A aveni-
da é ponto de encontro dos mais diversos grupos, celeiro de museus e 
centros culturais, palco de eventos e manifestações, lugar para a mo-
bilidade ativa, além do transporte coletivo, contemplado ali com vá-
rias estações de metrô e linhas de ônibus em todo seu trajeto.

Além de manter uma ciclovia de 2,7 km, que interliga os bairros 
da zona oeste e centro à zona sul, a Paulista tem aos domingos o pro-
grama Ruas Abertas, que acolhe centenas de pessoas para caminhar, 
pedalar, se encontrar e se divertir na avenida, fechada para carros no 
período das 8h às 12h.

Desde ontem, até domingo (dia 12), várias atividades acontecerão 
na avenida em homenagem ao aniversário de 130 anos, organizadas 
pela iniciativa Paulista Cultural.

Confira aqui três sugestões de atividades gratuitas para este do-
mingo, para aproveitar justamente o potencial da Paulista aberta nes-
se dia para caminhantes, ciclistas, cadeirantes, famílias, amigos, na-
morados, artistas, turistas... uma vocação humana e saudável, que 
coloca o ser humano em primeiro lugar.

12/12 – domingo
Na Casa das Rosas (Av. Paulista, 37), crianças e familiares são convida-
dos a participar de divertidas atividades educativas no Jardim da Casa 
das Rosas, voltadas à poesia e ao tema do patrimônio cultural. O ob-
jetivo é apreciar poemas “pescados” durante brincadeira na fonte no 
jardim e refletir sobre a Casa das Rosas e a história de São Paulo por 
meio de um jogo da memória. Das 10h às 12h.

No Japan House São Paulo (Av. Paulista, 52), acontece um bingo pre-
sencial, no qual as crianças terão a oportunidade de conhecer e se fa-
miliarizar com palavras, objetos e conceitos da cultura japonesa de 
forma lúdica e divertida. Desenvolvida pela equipe do Educativo da 
instituição, a atividade presencial conta com o apoio da Pilot Pen. Os 
horários são 11h, 14h30 e 16h30.

No Sesc (Av. Paulista, 119), acontece a intervenção artística presencial Gi-
ra Pássaro, que une textos poéticos, elementos da cultura popular, fauna 
e flora brasileiras. Os visitantes poderão acionar uma roleta que indicará 
uma espécie de pássaro que “trará a sua sorte” na forma de uma palavra-
-pista. A atividade propõe a construção poética de pequenos textos e tro-
ca de saberes e afetos. Com Projeto Matilha. Das 11h às 13h. O acesso é 
mediante agendamento pelo app Credencial Sesc SP ou em sescsp.org.br.

@procoletivowww.procoletivo.com.br

GUILHERME GAENSLY /ACERVO IMS/DIVULGAÇÃO

A AVENIDA MAIS DIVERSA 
E SUSTENTÁVEL DE SP

Foto da av Paulista em 1920





GRANDE SÃO PAULO, QUINTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2021
www.metrojornal.com.br 14| {ESPORTE} 

3
ESPORTE

José Ferreira Neto, o Craque Neto, jogador dos bons e comentarista melhor ainda, diga-se de 
passagem. Apresentador do programa “Os Donos da Bola”, na Band, e que joga aqui no time 
do Metro Jornal todas as quintas-feiras. Colaboração: Renato Nalesso

INJUSTIÇA COM O ÍDOLO?
Ficou pública a insatisfação do volante Felipe Melo com 
a forma como ele está deixando o Palmeiras. Como o 
próprio jogador disse, a diretoria teria inventado uma 
suposta negociação de contrato longo para justificar a 
saída dele para a torcida. Mas isso foi uma conversa fia-
da! Segundo ele, nunca houve uma resenha nesse senti-
do e já era vontade do presidente Maurício Galiotte libe-
rá-lo devido ao custo-benefício não compensar.

Posso falar? Eu já tive muitos problemas com o Felipe. 
Alguns até vazaram na mídia. Mas não dá para não reco-
nhecer que esse cara mesmo tendo 38 anos está jogando 
o fino da bola no Verdão. Foi fundamental para a classi-
ficação do time nas semifinais da Libertadores contra o 
Atlético-MG. Claro, não tem o mesmo vigor físico de an-
tes, mas ainda assim tem uma marcação correta, um ex-
celente passe e incrível poder de liderança. Inclusive di-
go sem medo de errar que ele seria fundamental para a 
disputa do Mundial de Clubes em fevereiro.

A importância desse rapaz no elenco é fácil mensurar. 
Pergunte para dez torcedores do Palmeiras se eles que-
riam o Felipe Melo na equipe para disputa do Mundial. 
Pelo menos nove dirão que sim. Isso é sinal que não é só 
a personalidade forte e o estilo truculento que cativa as 
pessoas. Ele ainda joga bola, sim. Para mim, o Galiotte e 
a diretoria de futebol estão dando um tiro no pé. O clu-
be perde com a saída dele talvez seu único expoente de 
liderança dentro de campo.

Assim fica difícil...
Disse aqui nesse mesmo espaço em outra oportunidade 
que era só o Sylvinho não atrapalhar que o Corinthians 
garantiria uma vaga na Libertadores. Dito e feito! Mas a 
verdade é que ele vem fazendo uma força pra azedar o 
caldo, hein? Pelo amor de Deus! Veja só, no caso do em-
pate contra o Grêmio, ele substituiu o Willian no mo-
mento mais improvável, quando o camisa 10 vinha sen-
do o melhor jogador em campo. E pra colocar quem? O 
pereba do Luan! É brincadeira? Parece até que o treina-
dor está jogando contra o próprio time. Se eu fosse o pre-
sidente Duílio e a diretoria, já estaria com um novo téc-
nico engatilhado para planejar a próxima temporada. O 
Sylvinho é bonzinho, gente fina, bom de papo, mas não 
dá para o Corinthians. Simples assim.

Diga-se de passagem!

CRAQUE NETO
CRAQUENETOPRODUCOES

@HOTMAIL.COM

Siga as mídias do Craque:

youtube.com/craqueneto10

@10neto

@10neto

facebook.com.br/craqueneto @10neto

Barça vai pra lona na Liga
O Barcelona de Frenkie de Jong (foto) precisava vencer o Bayern 
de Munique para seguir às oitavas da Liga dos Campeões. Só que 
perdeu de 3 a 0 – Müller, Sané e Musiala marcaram – e caiu na 
fase de grupos, algo que não acontecia há 19 anos |  GETTY IMAGES

CLASSIFICAÇÃO

P V GP SG

1º ATLÉTICO-MG 84 26 64 34

2º FLAMENGO 71 21 69 35

3º PALMEIRAS 63 19 57 14

4º CORINTHIANS 57 15 40 5

5º FORTALEZA 55 16 42 -2

6º BRAGANTINO 53 13 54 8

7º FLUMINENSE 51 14 35 -3

8º AMÉRICA-MG 50 12 39 2

9º ATLÉTICO-GO 50 12 31 -5

10º CEARÁ 50 11 39 2

11º SANTOS 49 12 34 -5

12º INTER 48 12 44 3

13º SÃO PAULO 48 11 31 -6

14º ATHLETICO-PR 46 13 40 -4

15º CUIABÁ 46 10 33 -3

16º BAHIA 43 11 41 -8

17º JUVENTUDE 43 10 35 -9

18º GRÊMIO 40 11 40 -8

19º SPORT 37 9 23 -13

20º CHAPECOENSE 15 1 27 -37

Classificados para a Libertadores

Rebaixados para a Série B

Campeonato Brasileiro. 38ª e derradeira rodada, hoje, às 21h30, 
coloca os pingos nos ‘is’ para os classificados na Libertadores e na 

Sul-Americana e rebaixados para a segunda divisão em 2022

Cada um com 
seu cada qual

TÍTULO
É do Galo e ninguém tasca. O Atlético-MG acabou com o 
jejum de 50 anos com a vitória diante do Bahia no último dia 2

LIBERTADORES
(FASE DE GRUPOS)

SUL-AMERICANA REBAIXAMENTO

LIBERTADORES
(FASE PRÉVIA)

América-MG, 
Bragantino, Fluminense  

e Atlético-GO ainda 
sonham com a única vaga 

direta ainda disponível, 
cedida ao 6º colocado. O 
time de Bragança ocupa 

hoje a posição e se   
garante se vencer. Para 
os demais (7º a 9º), além 
do triunfo, é necessário 
que os de cima tropecem

Além de ameaçados pelo 
rebaixamento, os 

torcedores de Cuiabá, 
Bahia e Juventude 

também podem olhar para 
a rodada derradeira com 
o copo meio cheio. Isso 
porque há um festival de 

ingressos para a Sul-
Americana: do 9º ao 15º.   
Todos os outros acima do 

trio ainda sonham com 
uma vaga na Libertadores

A vedete da briga para 
fugir da degola é o 

Grêmio. Para ficar na 
elite, precisa de uma 

combinação única de 
resultados: vitória contra 

o Galo arranjada com 
derrotas de Juventude 
contra o Corinthians e 

Bahia diante do Fortaleza

O 7º e o 8º colocados 
vão para a fase preliminar 

da Libertadores. São 
Paulo e Santos, que até a 
rodada passada ainda se 

preocupavam com o 
rebaixamento, chegam 
com chances, ainda que 
bastante remotas. Com 

48 e 49 pontos, 
respectivamente, será 

preciso vencer seus jogos 
e secar as equipes melhor 

posicionadas. 
Fluminense e América-

MG, que iniciam as 
rodadas nestas posições, 

tem 51 e 50 pontos

Garantidos:  
Atlético-MG, Flamengo, 
Palmeiras, Corinthians,  
Fortaleza e Athletico-PR 

(campeão da Copa 
Sul-Americana)

Rebaixados:  
Chapecoense e Sport

Tratamento

Pelé
O Hospital Albert 

Einstein, em São Paulo, 

divulgou ontem que 

Pelé está internado 

para dar sequência ao 

tratamento contra um 

tumor no cólon, uma 

parte do intestino. O Rei 

do Futebol deu entrada 

na terça para realizar 

exames, segundo a sua 

assessoria de imprensa, 

e permanece no local. 

A previsão é de que ele 

receba alta nos próximos 

dias. De acordo com o 

boletim médico, Pelé, 

de 81 anos, está bem, 

em situação estável e 

lida com uma série de 

procedimentos esperados 

para o tratamento. A 

ideia é passar um tempo 

no Guarujá, no litoral de 

São Paulo, onde reside, 

sem precisar passar por 

novos exames.

38ª rodada

FLUMINENSE

PALMEIRAS

SANTOS

AMÉRICA-MG

GRÊMIO

FORTALEZA

SPORT

BRAGANTINO

JUVENTUDE

ATLÉTICO-GO

CHAPECOENSE

CEARÁ

CUIABÁ

SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG

BAHIA

ATHLETICO-PR

INTERNACIONAL

CORINTHIANS

FLAMENGO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

HOJE - 21H30

19 gols
tem Hulk, do Atlético-MG, 

artilheiro isolado do Brasileirão
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Grandinho, né?

Maciço  
de Tamu
O maior vulcão já 

descoberto na Terra 

é o chamado Maciço 

de Tamu, um monstro 

classificado como um 

vulcão de escudo que 

tem o mesmo tamanho 

aproximado de todas as 

ilhas britânicas. O Tamu 

tem 640 quilômetros de 

largura mas “somente” 4 

quilômetros de altura e 

se espalha por uma área 

de cerca de 260 mil km2. 

Este vulcão, no entanto, 

entrou em erupção 

por alguns milhões de 

anos durante o início 

do período Cretáceo, 

há cerca de 144 milhões 

de anos e está extinto 

desde então. Tamu foi 

descoberto no Oceano 

Pacífico, a cerca de 1.600 

quilômetros a leste da 

costa do Japão. Perto 

dele, o maior vulcão ativo 

da Terra, o Mauna Loa, no 

Havaí, com 5.200 km2, é 

extremamente pequeno.

O que está acontecendo sob a 
superfície do corpo com maior 
atividade vulcânica no sistema 
solar e o que causa suas pode-
rosas plumas? As observações 
de pontos quentes na lua de 
Júpiter, Io, revelam mais de-
talhes do que nunca e podem 
nos ajudar a chegar mais per-
to de resolver os mistérios des-
te mundo vulcânico.

Vulcões e atividades geológi-
cas não são exclusivas da Terra 
e sim comuns no sistema solar. 
Um dos corpos mais vulcanica-
mente ativos é Io, uma das luas 
de Júpiter. Io é estirado e espre-
mido enquanto circula ao re-
dor do gigante gasoso. Assim 
como os oceanos da Terra rea-
gem à atração da lua, a crosta 
de Io reage à atração de Júpi-
ter em um processo chamado 
aquecimento das marés. A su-
perfície se projeta para cima 
e para baixo em até 100 me-
tros durante sua rotação, e es-
se aquecimento das marés for-
ma a superfície dinâmica de Io.

Para estudar os processos 
vulcânicos de Io em detalhes, 
é necessária uma resolução es-
pacial muito alta e, até ago-
ra, os astrônomos só conse-
guiram distinguir um vulcão 
do outro. Uma equipe lidera-
da por Katherine de Kleer no 
Instituto de Tecnologia da Ca-
lifórnia examinou quatro de-
les usando um novo método e 

foi capaz de mapear a emissão 
vulcânica da lua com mais de-
talhes do que nunca.

A equipe observou Io com o 
interferômetro – aparelho uti-
lizado para efetuar medidas de 
ângulos e distâncias aprovei-
tando a interferência de ondas 
electromagnéticas que ocor-
re quando estas interagem en-
tre si – do Large Binocular Te-
lescope, localizado no sudeste 
do Arizona, durante uma ocul-
tação pela outra lua de Júpiter, 
Europa. Quando Europa pas-
sou na frente de Io, a equipe de 
Kleer monitorou o brilho da lua 
vulcânica para localizar o mo-
mento em que Europa obscu-
receu cada ponto quente. Um 
padrão em forma de degrau na 
curva de luz corresponde aos 
desaparecimentos e reapare-
cimentos dos pontos quentes, 
que podem apontar os locais de 
emissão (veja ao lado).

Os autores observaram as 
curvas de luz de quatro regiões 
– Loki Patera, Pillan Paterna, 
Kurdalagon Patera e áreas de 
emissão em Ulgen Patera e Re-
gião N Lerna – e foram capazes 
de mapear de onde vem a emis-

são para todas as quatro. Eles 
também levaram em considera-
ção observações anteriores das 
erupções de Pillian e Kurdala-
gon Patera, que os ajudaram a 
entender a evolução temporal 
dessas fontes. Combinando ob-
servações anteriores com novos 
dados de ocultação, eles foram 
capazes de localizar melhor as 
regiões de emissão, e até mes-
mo descobriram que Kurdala-
gon Patera tem emissão prove-
niente de duas áreas distintas.

A localização dos pontos 
quentes irá ajudar os astrô-
nomos a entender melhor on-
de a emissão de Io está vindo, 
para compreender a nature-
za exata do vulcanismo. Essas 
observações marcam o estudo 
de mais alta resolução desses 
vulcões – resolução que nor-
malmente só pode ser obtida 
por voos de Io. Observações 
terrestres de alta qualidade 
como as usadas neste estudo 
são raras, mas oferecem opor-
tunidades únicas de estudar 
a superfície de Io, ajudando-
-nos a chegar mais perto de 
resolver os mistérios desta 
lua dinâmica.

NASA

 Formado em geofísica pelo IAG  
da USP, mestre em engenharia  
do petróleo pela Unicamp e  
doutor em geociências pela 
Unicamp. Sérgio está à frente do  
Space Today, o maior canal de 
notícias sobre astronomia do Brasil

Sérgio Sacani spacetodaytv

@spacetoday1
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Satélite explosivo. Io, uma das luas do planeta gasoso e corpo mais vulcânico 
do sistema solar, ganha ‘novos contornos’ a partir de um estudo na Califórnia

As erupções ali pelos 
lados de Júpiter... 

AJUDINHA LUNAR
O movimento de outra lua de 

Júpiter, Europa (sombra), na face 
de Io colaborou para detectar e 

mapear as emissões vulcânicas

Pillan

Kurdalagon

Loki Patera

Abertura de extração 

de curva de luz

Limite da difração 8.4 m

23 m

Kurdalagon PateraUlgen Patera & 
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Pillan Patera

Ulgen


